
Măreț program de dezvoltare 
a agriculturii

Alături de întregul nostru popor 
muncitor, oamenii muncii din raio
nul nostru au primit cu o deose
bită bucurie proiectul Directivelor 
Congresului al II-lea al Partidului 
cu privire la dezvoltarea agricultu
rii în următorii 2-3 ani. Acest mă
reț program menit să rezolve una 
din principalele sarcini trasate de 
plenara lărgită a C.C. al P.M.R. 
din august 1953 — lichidarea ră- 
mînerii în urmă a agriculturii — 
concretizează într-un mod strălucit 
sarcinile ce stau în fața întregului 
nostru popor în vederea obținerii în 
următorii 2-3 ani a unei abundențe 
de produse agricole vegetale și a- 
nimale necesare îmbunătățirii tra
iului celor ce muncesc și indică, în 
același timp, căile cate duc spre 
îndeplinirea cu succes a acestui 
important țel.

In timpul ce a trecut de la ple
nara lărgită a C.C. al P.M.R. din 
august 1953 în agricultura noastră 
au fost dobîndite o serie de succese 
remarcabile. Odată cu creșterea vo
lumului de Investiții în agricultu
ră, a început să fie aplicată cu re
zultate bune legea cu privire la 
dezvoltarea creșterii animalelor, au 
fost trimise în agricultură noi trac
toare, mașini și unelte, s-a mărit 
suprafața cultivată cu porumb^ 
plante tehnice, etc. Pe ogoarele pa- 
tiiei țăranii muncitori au trecut la 
aplicarea pe o scară tot mai largă 
a regulilor agrotehnicii înaintate.

Aceste rezultate sînt însă neco
respunzătoare față de cerințele de 
aprovizionare ale oamenilor muncii 
cu produse agricole alimentare și 
ale industriei ușoare și alimentare 
cu materii prime.

In vederea ridicării continue a 
agriculturii noastre, proiectul de 
Directive prevede un ansamblu de 
măsuri economice, organizatorice și 
tehnice. In scopul sporirii produc
ției agricole, proiectul de Directive 
prevede mărirea suprafeței de teren 
arabil, astfel ca la sfîrșitul anului 
1956 să dispunem de 10 milioane ha. 
In acest scop se vor face îndiguiri, 
desecări și defrișări și vor fi folo
site toate rezervele de terenuri. 
Pentru a se obține în următori! 
2-3 ani o producție globală de ce
reale de 10.500.000 tone, se prevăd 
sarcini de mare răspundere în ce 
privește introducerea și aplicarea 
pe scară largă a regulilor agroteh
nice. Se va face raionarea culturi
lor agricole, avîndu-se în vedere solul 
și clima, precum și agrotehnica ce se 
piactică. De asemenea, pentru dez
voltarea inițiativei gospodăriilor a- 
gricole individuale, începînd din a- 
nul agricol 1954-1955, nu se vor 
mai da planuri de cultură pentru 
cereale, urmînd ca gospodăriilor să 
ii se înmîneze în fiecare an, pînă 
la 1 septembrie, numai obligațiile 
de predare a cotelor de cereale că
tre stat.

O creștere simțitoare a produc
ției globale se prevede și la cul
turile tehnice ca sfecla de zahăr, 
bumbac, tutun, cînepă, in, floarea 
soarelui, etc. Va crește suprafața 
cultivată cu cartofi și legume, ast
fel ca în anul 1956 aceasta să a- 
jungă la 480.000 ha., din care cel 
puțin 270.000 ha. cu cartofi. In a- 
ce'.ași timp, toate centrele muncito
rești și orașele industriale vor tre
bui să-și aibă bază proprie de a- 
provizionare cu cartofi și legume.

Măsuri concrete sînt prevăzute și 
în ce privește dezvoltarea sectoru
lui viticol și pomicol. Prin mărirea 
suprafeței de vie. și livezi, prin 
complectarea golurilor, defrișări și 
introducerea în producție de soiuri 
bune raionate, prin extinderea me
canizării lucrărilor și aplicarea re
gulilor agrotehnicii înaintate, recol
ta globală de fructe va trebui să 
ajungă în anul 1956 la 640.000 to

ne, iar de struguri, în 1957 la 
C30.000 tone.

Proiectul de Directive prevede, 
de asemenea, o serie de măsuri ce 
se vor lua în ■ scopul dezvoltării 
creșterii animalelor. Astfel se va 
crea o bază furajeră corespunză
toare, se va asigura o asistență 
zootehnică permanentă și se vor a- 
plica metode înaintate în creșterea 
și îngrijirea animalelor. Creșterea 
numerică simțitoare a șeptelului și 
a. productivității lui va asigura un 
belșug de carne, lapte, lină și alte 
produse, animale necesare oameni
lor muncii.

De o mare importanță sînt mă
surile ce se prevăd în scopul unei 
largi mecanizări a agriculturii. In 
anii 1955-1956 agricultura noastră 
va primi 10.000 tractoare, 12.000 
pluguri de tractoare, 6.000 cultiva
toare diferite, numeroase alte ma
șini,, ca secerători-legători, combi
ne, mașini de semănat, batoze, etc. 
Odată cu dezvoltarea mecanizării 
agriculturii crește simțitor rolul 
S.M.T.-urilor în sporirea producți
ei agricole, etc., trebuind să devină 
puncte puternice de sprijin ale sta
tului nostru în dezvoltarea produc
ției agricole, în îndrumarea țărăni
mii muncitoare pe drumul transfor
mării . socialiste a agriculturii.

Gospodăriile agricole de stat au 
un rol important în dezvoltarea a- 
griculturii ‘noastre. Inlăturînd de
fecțiunile pe care le mai au, ele 
trebuie să devină gospodării agri
cole socialiste model pentru gospo
dăriile colective, întovărășirile a- 
gricole și țăranii cu gospodării ia
ci ividuale.

Problema întăririi economico-or- 
ganizatorice a gospodăriilor colec
tive și a întovărășirilor agricole, 
lărgirea numărului acestora ocupă 
un loc covîrșitor în proiectul de 
Directive. Munca pentru transfor
marea socialistă a agriculturii este 
o sarcină permanentă și ea nu tre
buie lăsată să se desfășoare de la 
sine. Trebuie desfășurată o muncă 
permanentă de convingere a țăra
nilor muncitori ca, pe baza liberu
lui consimțămînt, să pășească pe 
calea gospodăriei colective sau a 
întovărășirii agiicole. O deosebită 
atenție trebuie dată diferitelor for
me de asociere în comun a unor 
grupe mai mari sau mai mici de 
țărani muncitori care-și unesc de 
bună voie, total sau parțial pămîn- 
tul, și alte mijloace spre a-1 lucra 
în comun, a contracta sau a folosi 
mașinile agricole ale statului în 
comun.

In proiectul de Directive o mare 
atenție se acordă cadrelor necesa
re agriculturii, problemei învăță- 
mîntului și a continuei îmbunătă
țiri a activității științifice în dome
niul agriculturii.

Realizarea cu succes a acestui 
vist program de dezvoltare a agri
culturii necesită eforturi sporite din 
partea întregului nostru popor 
muncitor. Organizațiile de bază, 
comitetele executive ale sfaturilor 
populare și fiecare om al muncii 
trebuie să se simtă mobilizat pen
tru realizarea acestui program. 
Tiebuie asigurată desfășurarea li
nei temeinice munci politice și or
ganizatorice în rîndul oamenilor 
muncii, care să asigure cunoaște
rea în întregime a conținutului 
proiectului de Directive, a sarcini
lor ce se desprind din el și să-i 
mobilizeze pentru îndeplinirea lor.

Să luptăm cu toată abnegația și 
forțele noastre pentru a da viață 
acestui măreț program de făurire 
a unei agriculturi înaintate — che
zășie în dezvoltarea continuă a e- 
conomiei noastre naționale și creș
terea buneistări a celor ce muncesc 
la orașe și sate 1
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Succes Conferinței regionale de partid
Mîine, 11 septembrie, încep lu

crările Conferinței regionale de 
partid.

Oamenii! muncii din raionul nos
tru salută căldwros conferința, con
vinși că ea va duce la îmbunătăți
rea muncii politico-organizatorice 
în întreaga regiune.

In ultimul timp organizațiile de 
bază din raion îndrumate de Comi
tetul raional de partid și-au orien
tat activitatea spre traducerea în 
viață a hotărîrilor plenarei lărgite- 
din august 1953 a C.C. al P.M.R. 
și și-au îmbunătățit munca. Cu

Schimburi de onoare în cinstea Conferinței regionale de partid
La întreprinderea 

„Ardealul"
In cinstea Conferinței regionale 

de partid, colectivul de muncitori șl 
tehnicieni de la atelierul central al 
întreprinderii „Aidealul” a lucrat 
în ziua de 7 septembrie într-un 
schimb de onoare. însuflețit de do
rința de a dobîndi noi succese în 
producție în cinstea conferinței, el 
a desfășurat cu a.vînt întrecerea 
socialistă, astfel că la sfîrșitul 
schimbului sarcina zilnică de plan 
a fost depășită cu 2%.

Rezultatele cele mai bune au 
fost obținute de către colectivul 
secției de strungărie, unde nume

Succese la C. F. R. Coșlariu
Colectivul de muncitori și tehni

cieni din stația C. F. R. Coșlariu 
continuă cu avînt sporit lupta pen
tru realizarea sarcinilor de plan. 
Antrenați în întrecerea socialistă, ei 
reușesc să dobîndească noi victorii 
în muncă. Astfel, zilele trecute dis
trictului I Coșlariu — pentru re
zultatele dobîndite — i s-a înmînat 
di apelul roșu de unitate fruntaș^ 
pe Secția L. 1. Rezultate deosebite 
a obținut și colectivul de muncitori 
și tehnicieni din cadrul mișcării și 
reviziei. Pentru aceasta, stația a 
fost declarată stație fruntașă pe 
regională.

Pregătiri pentru însămînțări
Gospodăria agricolă de stat din 

comuna Galda de Jos a terminat 
anul acesta la timp lucrările de 
strîngere a recoltei. Acum, în ca
drul gospodăriei harnicii muncitor! 
intensifică pregătii ile în vederea 
începerii importantei bătălii a în- 
sămînțărilor de toamnă.

Datorită măsurilor organizatori
ce luate de conducerea gospodăriei 
și a muncii politice duse de către 
organizația de bază, s-a reușit să se 
pregătească într-un timp scurt su
prafața de teren ce va fi în- 
sămînțată în această toamnă. De 
asemenea, o importantă cantitate 
de semințe a fost deja condiționată.

Cu multă însuflețire a muncit și 
colectivul de la atelierul de repara- ’ 
ții. Pînă în prezent acest colectiv a 
reușit să termine reparatul celor

Vineri, 10 septembrie 1954

toate acestea, activitatea organiza
țiilor de bază nu este încă la înăl
țimea sarcinilor puse de partid. 
Sarcinile mari ale construcției so
cialiste cer lichidarea grabnică a 
lipsurilor, îmbunătățirea hotărîtă a 
întregii activități de partid.

Oamenii muncii din raionul nos
tru urează succes Conferinței re
gionale de partid în mobilizarea 
comitetelor raionale la îndeplinirea 
sarcinilor trasate de partid în ve
derea construirii socialismului în 
patria noastră.

roși muncitori ca : Șerdean Ion, 
Cîmpean Teodor, Ungvari Nicolae 
și alții, aplicînd metoda sovietică 
Bîcov-Bortchevici, au realizat de
pășiri de normă între 42-99%. Din 
secția mecanică s-a evidențiat tov. 
Achim loan, care și-a depășit nor
ma cu 101%.

La întreprinderea „Horia“
Pentru a întîmpina Conferința re

gională de partid cu noi realizări 
în întrecerea socialistă, colectivul 
Je muncitori, tehnicieni și funcțio
nari de la întreprinderea ,,Horia“ 
în ziua de 7 septembrie a.c. au lu
crat în . schimb de onoare.

DIN CUPRINSUL RAIONULUI
5 pluguri de tractor și a pluguri
lor cu tracțiune animală, precum 
și a semănătorilor gospodăriei. In 
ce privește revizuirea tractoarelor, 
această lucrare a fos't și ea din 
timp terminată, astfel că gospodă
ria este gata pentru începerea în- 
sămînțărilor.

Se pregătesc 
pentru o recoltă bogată
In comuna Benic, satul Cetea, 

țăranii muncitori aplică pe scară 
tot mai largă regulile agrotehnice, 
pentru obținerea de recolte bogate 
în anul viitor. Astfel, ei au cărat 
pe ogoarele lor peste 300 tone bă
legar pentru îngrășarea pâmîntu- 
lui, executînd totodată arături a- 
dînci conform regulilor agrotehni
ce și pregătindu-;se pentru însă- 
mînțările de toamnă.

Fruntași în aceste munci sînt ță
ranii muncitori Cădan Traian, Dă- 
lămuș Florean, Raica Traian, Oțoi 
Constantin, Hațegan loan și alții, 
care vor să asigure cît mai multă 
pîine-pentru poporul nostru mun
citor în anii viitori.

OȚOI AMOS 
corespondent voluntar

Un nou magazin universal
In comuna Mihalț a avut loc de 

curînd inaugurarea unui frumos 
magazin universal, amenajat după 
toate regulile cerute de comerțul 
socialist. Acest magazin satisface 
pe deplin cerințele consumatorilor 
din comună. Magazinul este bine
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Delegații la conferință din raio
nul nostru sînt chemați să dea do
vadă de maturitate politică de prin
cipialitate și dragoste față de par
tid, analizînd cu simț de răspun
dere principalele laturi ale activi
tății organizațiilor de bază, sinte- 
tizînd experiența pozitivă dobîndi- 
tă, scoțînd cu curaj la iveală lip
surile.

Angajîndu-se să nu precupețeas
că nici un efort pentru înfăptui
rea sarcinilor trasate de partid, 
oamenii muncii urează succes de
plin Conferinței regionale de partid.

Echipa tovarășei Solomon Vio
rica, și-a realizat norma în această 
zi cu 148%, a tov. Volonciu Ion — 
119% și echipa lui Gherman Gh. 
117%, etc. De asemeni, și tovară
șii Toderici Nicolae, Stern Iosif, și 
aiții, au obținut însemnate reali
zări în această zi.

Tot în cinstea Conferinței munci
torii de la întreprinderea „Horia” 
au produs noi sortimente de bunuri 
de larg consum, turnînd din fontă 
cu cubiloul plite și grătare pentru 
mașini de gătit, bucși pentru că
ruțe, șaibe de transmisie și altele. 
In această zi toate secțiile între
prinderii au obținut succese remar
cabile.

aprovizionat cu diferite mărfuri 
ca: textile, încălțăminte, articole de 
fierărie, produse alimentare, etc. El 
reprezintă o realizare de preț pe 
calea continuei îmbunătățiri a a- 
provizionării țăranilor muncitori cu 
cele necesare.

Concurs de motociclete
In ziua de 5 septembrie a.c. peste 

3 mii de spectatori din orașul Al- 
ba-Iulia au asistat la concursul 
de motociclete pe circuit închis, or
ganizat de colectivul sportiv „Pro
gresul” Alba-Iulia. La acest con
curs au participat un însemnat nu
măr de motocicliști din orașele șî 
regiunile țării noastre, care au de
monstrat în fața publicului specta
tor măiestria și curajul în condu
cerea motocicletelor.

Mult au fost admirați vestiți! 
motocicliști Hatzak Iosif din colec
tivul sportiv „Flacăra” Mediaș, 
Pacostă llie de la colectivul spor
tiv „Locomotiva" Timișoara, Boroș 
Adalbert de la „Progresul" Cluj, 
care au realizat cel mai bun timp 
al zilei.

Cupa de realizarea celui mai bun 
timp al zilei a fost cîștigătă de 
către alergătorul Hatzak Iosif de 
la „Flacăra" Mediaș, iar cupa de 
participare a celui mai mare nu
măr de motocicliști a cîștigat-o co
lectivul sportiv „Metalul" Reșița.

S-au mai distribuit diplome și 
plachete motocicliștilor care s-au 
clasat pe primele trei locuri din ca- 
tagoria la care au participat Ia în
trecere.



MATERIALE PENTRU CONGRESUL AL 2-LEA AL P.M.R.

Dezbaterea proiectului Statutului modificat al P.
Sarcinile organizațiilor de bază

Cu mult interes am citit proiec
tul Statutului modificat al partidu
lui și am constatat cu mulțumire 
că la capitolul VII sînt precizate 
clar principalele sarcini ale organi
zațiilor de bază. Precizarea acestor 
sarcini va duce nemijlocit la ridica
rea întregii munci de partid, la 
îmbunătățirea muncii i organizatori
ce și politice desfășurate de orga
nizațiile de bază.

In această perioadă partidul își 
desfășoară activitatea pentru asi
gurarea unui nou avînt în agricul
tură, în vederea sporirii simțitoare 
a producției agricole. Înfăptuirea 
acestor sarcini cere îmbunătățirea 
prin toate mijloacele a muncii or
ganizatorice și politice a organiza
țiilor de bază.

Datorită activității politice des
fășurate de organizația de bază din 
comuna Cricău, încă în toamna a- 
nului 1952 un număr de 28 de fa
milii au format o întovărășire a- 
gricolă. In prezent în întovărășire 
există 49 de țărani muncitori. In 
fruntea muncii pentru lămurirea 
țăranilor muncitori au fost comu
niștii Hațegan Antoniu, Popa Za- 
fiu, Șuteu Nicolae, Silaghi Ion și 
alții.

Convingîndu-se de roadele mun
cii în comun, tot mai mulți țărani 
întovărășiți își înaintează cereri 
pentru constituirea unei G.A.C.

Deși organizația de bază a ob
ținut unele succese în munca sa, 
totuși ea nu a desfășurat în mod 
permanent o intensă muncă de a- 
gitație politică, pentru lămurirea 
tuturor înf'ovărășiților asupra poli
ticii și a. hotărîrilor partidului și, 
pe această cale, să ridice conștiința 
lor, șă-i mobilizeze la înfăptuirea 
hotărîrilor partidului și guvernului. 
Din această cauză mai sînt unii 
întovărășiți ca, de pildă, Bucur 
Ion, Lupșan I. 1. Gligor, Luca Li- 
viu și alții, care n-au efectuat Ia 
timp și de bună calitate lucrările 

de întreținere a culturilor, nefiind 
astfel exemplu demn de urmat.

De cele mai multe ori, eu per
sonal n-am respectat principiul co
lectivității în muncă, mulțumindu- 
mă să muncesc sectar fără sâ an
trenez și pe ceilalți membri de 
partid la rezolvarea sarcinilor ce 
stau în fața organizației. Fără îndo
ială, că organizația noastră de ba
ză ar fi obținut mult mai însem
nate succese dacă toți membri de 
partid ar fi primit sarcini concrete. 
Drept urmare a acestei lipse, unii 
membri de partid, ca de pildă, to
varășii Adam Traian și Baba Ion, 
se declară de acord cu hotărîrile 
partidului, dar practic nu fac a- 
proape nimic ca să le aplice în 
viață.

Consider ca o lipsă mare în ac
tivitatea organizației noastre și 
faptul că biroul organizației de 
bază nu a prezentat cu regulari
tate dări de seamă în fața adună
rii generale a organizației de ba
ză a partidului, nestimulînd astfel 
desfășurarea largă a criticii de jos.

Eu sînt de acord cu prevederile 
Statutului modificat, dar consider 
că este necesar ca în proiect, la 
art. 6CTsă se introducă sarcina pri
vind crearea unui larg activ fără 
de partid pe lîngă organizațiile de 
bază.

Precizarea sarcinilor fundamen
tale ale organizațiilor de bază în 
proiectul Statutului modificat este 
de o deosebită însemnătate și ele 
constituie un real ajutor pentru or
ganizațiile de bază ale partidului. 
De aceea, datoria noastră este de 
a înfăptui aceste sarcini, pentru a 
face ca organizațiile de bază de la 
sate să devină cu adevărat condu
cătorul și mobilizatorul țărănimii 
muncitoare în lupta pentru făuri
rea unei vieți îmbelșugate.

DRAGAM CORNEL 
secretarul organizației de 
bază din întovărășirea agri
colă „Vasile Roaită”-Cricău

Activul Comitetului raional de partid a dezbătut 
documentele Congresului al 2-lea al P.M.R.

Zilele trecute activul Comitetului 
raional de partid, întrunit într-o șe
dință, a dezbătut proiectul Sta
tutului modificat al P. M. R. și 
proiectul Directivelor Congresului 
al II-lea al P.M.R. cu privire la 
dezvoltarea agriculturii în următo
rii 2-3 ani.

La ședință au participat mem
brii comitetului raional de partid, 
activiști de partid, de stat și din e- 
conomie, secretari ai organizațiilor 
de bază ale partidului, propagan
diști, ingineri și tehnicieni agro
nomi, zootehniști, etc. Au luat de 
asemeni parte membri și delegați 
ai comitetului regional de partid.

Dezbaterile la care au luat parte 
un număr mare de tovarăși s-au 
desfășurat într-o atmosferă entu
ziastă. Cu prilejul dezbaterii pro-

lmpotriva tendințelor
Proiectul Statutului modificat al 

P.M.R. prevede, printre altele, sar
cina de mare însemnătate, folosirea 
autocriticii și criticii de jos și sti
mularea ei în toate împrejurările 
de către toți membrii partidului.

Critica și autocritica, arma în
cercată a partidului nostru, a făcut 
posibil ca mulți dintre membrii și 
candidații de partid de la fabrica 
„Simion Bărnuțiu-’ să-și lichideze 
lipsurile. Exemplu avem pe tovară
șa Florica Gligor care, în timpul 
cînd era candidată, a fost criticată 
în mai multe rînduri în adunarea 
organizației de bază pentru câ nu 
participa activ la dezbaterea di
feritelor probleme ce frămînta 
organizația de bază și nu pri
vea cu simț de răspundere sar
cinile de partid. In urma criticii, 
ea a lichidat iu âceste lipsuri, de
venind în prezent o bună membră 
de partid.

In fabrica noastră însă mai e- 
xistă și astăzi oameni cu munci de 
răspundere, care practică metode 
de gîtuire a criticii de jos. Unul 
din aceștia este și tovarășul Dan 
Ion, din colectivul de cadre al în
treprinderii și președinte al comite
tului de întreprindere. Deși a fost 

iectului Statutului modificat, par- 
ticipanții au subliniat însemnătatea 
deosebită a acestui document pen
tru îmbunătățirea întregii munci de 
partid.

Atît la dezbaterea proiectului 
Statutului modificat, cît și la dez
baterea proiectului Directivelor 
Congresului cu privire la dezvolta
rea agriculturii, vorbitorii au ana
lizat în spirit critic și autocritic 
activitatea politică și economică de 
la locul lor de muncă, făcînd pre
țioase propuneri.

In tot timpul dezbaterilor parti- 
cipanții au dovedit un înalt spirit 
de răspundere pentru buna pregă
tire a Congresului, expri-mîndu-și 
hotărîrea de a întîmpina Congre
sul cu noi și însemnate succese în 
toate domeniile de activitate.

de gîtuire a criticii
criticat de către muncitorii fabricii 
că folosește metode de comandă și 
îi bruschează atunci cînd ei 
merg să-i ceară diferite lămuriri în 
legătură cu producția, tov. Dan nu 
a primit criti-cile făcute. Profitînd 
de faptul că ocupă un post de con
ducere a mers pînă acolo încît n-a 
fost de acord cu stimularea mate
rială a tovarășei Hațegan Ludo- 
vica, fruntașă în întrecerea socia
listă, pentru că a „îndrăznit” să-l 
critice. Eu consider că organizația 
noastră de bază n-a ajuns la înăl
țimea sarcinilor partidului în 
ce ,privește crearea de condiții pri
elnice, pentru desfășurarea largă a 
criticii de jos și dezvăluirea cu cu
raj a lipsurilor conducătorilor din 
fabrica noastră.

De aceea, sînt întru totul de a- 
oord cu punctul din proiectul de 
Statut modificat în care se arată 
că: „Gîtuirea criticii aduce daune 
grave intereselor partidului, po
porului și statului și este inadmisi
bilă în activitatea unui membru de 
partid”.

MOLDOVAN ANA 
membră a organizației de 
bază P.M.R. — fabrica „Si
mion Bărnuțiu” —Alba-Iulia

M. R.
O mai temeinică folosire 

a dreptului de control
In vederea strîngerii legăturii 

partidului cu masele de muncitori, 
țărani muncitori și intelectuali, cu 
organele de conducere, un rol deo
sebit de important îl au organiza
țiile de bază. Ele sînt chemate să 
aplice în practică linia politică a 
partidului, hotărîrile și directivele 
sale.

Este foarte important art. 61 din 
proiectul de Statut modificat care 
prevede că: „In vederea ridicării 
rolului organizațiilor de bază ale 
partidului din întreprinderile de 
producție și comerț, inclusiv stațiu
nile de mașini și tractoare, gospo
dării agricole de stat, gospodării 
agricole colective, și în vederea ri
dicării răspunderii lor pentru sta
rea muncii în aceste unități, se a- 
cordă acestor organizații dreptul 
de control asupra activității admi
nistrației”.

De la bun început se poate spu
ne că în organizația noastră de 
bază dreptul de control nu a fost 
folosit temeinic. Acest fapt a făcut 
ca activitatea în cadrul gospodă
riei să nu se desfășoare în con- 
dițiuni tocmai bune. Astfel, în 
ziua de 22 mai, într-o adunare 
deschisă a organizației de bază, s-a 
discutat problema -îmbunătățiri! 
muncii organizatorice în cadrul 
gospodăriei, fără însă ca comite
tul de conducere să prezinte un 
raport scris. In mod cu totul gre
șit a procedat biroul organizației 
de bază cînd, în -loc să ia hotărîrt 
concrete în, diferite probleme care 
să poată fi -controlate, s-au făcut nu
mai propuneri care au rămas doar 
pe hîrtie.

Pentru cele arătate, consider că 
precizarea din proiectul Statutului 
modificat a dreptului de control, al 
organizațiilor de bază asupra ad
ministrației, va duce și mai mult 
la îmbunătățirea muncii de partid.

VARRO ȘTEFAN 
membru al organizației de 
bază P.M.R. din G. A. C. —

Căpud

Partidul nostru este puternic, nu atît 
prin numărul membrilor săi, ci în 
primui rînd, prin calitatea lor. Deo
sebit de mare însemnătate pentru 
ridicarea tot mai sus a titlului de 
membru de partid îl au îndatoririle 
membrilor de par tid, precizate clar 
în proiectul i Statutului modificat.

Astfel șe arătă ,că: „Fiecare 
membru de partid este obligat să 
lupte activ pentru realizarea în 
practică a politicii partidului și a 
hotărîrilor organelor sale de con
ducere. Pentru un membru de par
tid nu este suficient să se declame 
de acord cu hotărîrile partidului. 
Orice membru de partid este obli
gat să lupte pentru înfăptuirea a- 
cestor hotărîri”.

Devotamentul comunistului Față 
de partid se manifestă în practica 
luptei pentru construirea socialis
mului. De aceea, membrul de par
tid trebuie să muncească neobosit 
pentru continua dezvoltare a pro
ducției industriale, pentru ridica
rea productivității muncii, reduce
rea prețului de cost, îmbunătățirea 
calității produselor, aplicarea unui 
regim strict de economii și să-și 
ridice necontenit calificarea profe
sională.

Nedîndu-se înlături de la nici o 
muncă, oricît de grea ar fi, mem
brii de partid de la sate trebuie să 
fie în- fruntea luptei pentru spori
rea continuă a producției agricole 
la toate culturile, pentru mărirea

ÎNALTA menire a membrului de partid
numărului de animale și a pro
ductivității lor, să-și însușească 
metodele agrotehnice și zootehnice 
și să lupte pentru aplicarea lor pe 
scară largă. De asemeni, membrul 
de partid trebuie să lupte pentru 
intensificarea schimbului de produ
se între oraș și sat, să antreneze 
țăranii muncitori la îndeplinirea 
punctuală a obligațiilor față de 
stat, să fie un luptător activ pen
tru transformarea socialistă a a- 
griculturii.

Membrul de partid în orice mun
că s-ar afla trebuie să însuflețeas
că masele prin exemplul personal 
la noi și însemnate realizăii în 
muncă, să ducă o luptă necruță
toare împotriva a tot ce este îna
poiat, împotriva influenței și idei
lor dușmanului.

Potrivit prevederilor proiectului 
Statutului modificat, criticareigMip- 
surilor este nu numai un drept al 
membrului de partid, ci și o înda
torire. Partidul obligă pe membri 
partidului să folosească în întrea
ga. lor activitate și să stimuleze în 
fapt autocritica și critica de jos, să 
lupte împotriva tendințelor de co- 
ccloșire a lipsurilor, împotriva 
mulțumirii de sine, să combată cu 
hotărîre tendințele de gîtuire a 
criticii.

Fiind educați de partid în spiri
tul îndeplinirii cu sfințenie a înda
toririlor de partid, cea mai mare 
parte a membrilor de partid din 
raionul nostru luptă cu devota
ment pentru aplicarea politicii și 
Întăririlor partidului. Comuniști ca 
Mocanu Traian, Mozeș Alexandru, 
de la Depoul C.F.R. Teiuș, Florea 
Simion de la întreprinderea Alma- 
șul Mare, Moldovan Ana de la fa
brica „Simion Bărnuțiu” și mulți 
alții au obținut succese deosebite 
în producție. Mulți dintre ei, cum 
sînt, de pildă, tovarășii Doncea 
Ioachim, de la întreprinderea din 
Almașul Mare, Dobîrtă Mihai din 
G.A.C. Ci-stei și alții au fost dis
tinși cu Medalia Muncii, pentru re
zultatele bune obținute în muncă.

Drept urmare a activității in
tense a organizațiilor de bază, a 
legăturii lor cu masele, în nume
roase comune din raion, țăranii 
muncitori au terminat la timp lu
crările -agricole de vară și totodată 
și-au îndeplinit în mod exemplar 
obligațiile față de stat. Tot mai. 
mulți țărani muncitori din satele 
raionului nostru, datorită activită
ții susținute a comuniștilor, intră 
în întovărășiri și gospodării -agri
cole colective, drumul fericirii și 
al buneistări a țărănimii munci
toare.

Se mai întîlnesc, totuși, în raio

nul nostru, membri de partid care 
în vorbe pretind că sînt de acord 
cu hotărîrile partidului, dar de fapt 
nu le pun în practică, au o atitudi
ne formală, pasivă față de ele, în
calcă disciplina de partid și de 
stat, sînt codași în producție, au o 
atitudine neconștiincioasă’ în ce 
privește îndeplinirea obligațiilor 
față de stat; unii membrii dd par
tid nu desfășoară muncă politică în 
rîndurile oamenilor muncii, nu com
bat zvonurile dușmanului de clasă, 
au o atitudine nepăsătoare față de 
lipsuri, trecîndu-le sub tăcere. Or
ganizațiile de bază au datoria, ca 
printr-o muncă educativă stărui
toare, să ajute elementele cinstite, 
care au o atitudine pasivă față de 
hotărîrile partidului, să devină lup
tători politici activi.

Principalul mijloc pentru educarea 
membrilor de partid ca luptători 
politici activi, pentru antrenarea lor 
la viața activă a organizației de 
bază este repartizarea de -sarcini, 
concrete fiecăiui membru de par
tid. Măi sînt însă unele organizații 
de bază ca, cele din satele Micești, 
Pătrînjeni, Straja, întovărășirea a- 
gricolă din satul Bucerdea Vinoa- 
să, G.A.C. Benic, C.F.R. Vințul de 
Joș și altele, care lasă întreaga 
muncă de partid numai pe seanrn 
unui număr mic de membri de 
partid, mereu aceiași, în timp ce 

celorlalți membri ai organizației nu 
le încredințează nici o sarcină, 
sau chiar dacă le dau sarcini, nu 
controlează felul cum le îndepli
nesc.
Una din cele mai importante sar

cini ale organizațiilor de partid 
este de a aplica consecvent în 
munca lor democrația -internă, de 
a desfășura larg critica și autocri
tica.

O deosebită atenție trebuie să 
dea organizațiile de bază bunului 
mers al învățămîntului de partid, 
sprijinirii membrilor de partid și 
can-didaților de partid să-și însu
șească învățătura marxist-leninistă, 
să cunoască temeinic politica par
tidului.

In această perioadă cînd în orga
nizațiile de bază din rai-on au loc 
adunările, pentru dezbaterea pro
iectului Statutului modificat al 
partidului, organizațiile de bază au 
datoria de a asigura însușirea te
meinică a prevederilor acestuia de 
către fiecare membru de partid. 
Pentru membrul de partid nu e- 
xistă o cinste mai mare decît 
cinstea de a lupta cu devotament 
și abnegație pentru interesele par
tidului și -statului.

Strîns uniți în jurul partidului, 
să ridicăm tot mai sus înaltul ti
tlu de membru al partidului, ne
precupețind nici un efpr.t pentru 
triumful socialismului și al păcii 1



Mai multă preocupare 
față de organizarea întrecerii socialiste 
la atelierul de zonă C. F. R. Alba-lulia

Pregătiri pentru noul an școlar în învățămîntul de partid

Oamenii muncii din întreprinde
rile și instituțiile de pe întreg cu
prinsul raionului nostru continuă 
să desfășoare larg întrecerea socia
listă pentru continua ridicare a ni
velului de trai al celor ce muncesc.

Dacă în unele întreprinderi s-au 
obținut succese însemnate în între- 
ceiea socialistă, nu același lucru 
se poate spune despre atelierul de 
zonă C. F. R. Alba-lulia. Datorită 
faptului că în munca comitetului 
de întreprindere (președinte Borza 
Ion), mai dăinuie formalismul și 
birocratismul în organizarea între
cerii socialiste, au fost antrenați 
în întrecere numai 50% din munci
tori, tehnicieni și funcționari. Drept 
surmare a aeestui fapt planul pe 
’luna august la repararea vagoane
lor nu a fost îndeplinit decît în 
proporție de 91%.

Comitetul de întreprindere s-a 
preocupat în mod cu totul nesatis
făcător de urmărirea îndeplinirii 
anagajamentelor luate de munci
torii aflați în întrecere și aplicarea 
inițiativelor creatoare ale unor 
muncitori. Așa se explică de ce to
varășul Crăciun Constantin care 
și-a luat angajamentul să-și reali
zeze sarcinile de plan pe luna tre
cută pînă la 23 August, nu a în-

Nu se respectă
La sfatul popular Almașul Mare 

•se mai practică și în prezent me
toda nerespectării orelor de mun
că. De exemplu, referentul Bu- 
nea Petru, în fiecare dimineața în 
loc să fie prezent la serviciu la 

'■ora 8, odată cu ceilalți funcționari 
ai sfatului popular merge la ora 9 
și cîte odată și. mai tîrziu. Așa a 
procedat referentul Bunea și în 
ziua de 19 august, cînd a convocat 
mai mulți țărani muncitori din sa
tele aparținătoare comunei Almașul 
Mare să fie prezenți la sfat la ora 
'8 dimineața, iar el a venit la ser
viciu abia după ora 9, motivînd câ 
•a avut de lucru acasă. Punînd în

deplinit în toată luna decît numai 
62% din plan. La fel și partida 
frînă, din care face parte și secre
tarul organizației de bază, tov. Do- 
ia Dumitru, în luna trecută nu a 
realizat decît 96% din plan.

Publicitatea în . jurul întrecerii 
socialiste nu mai este îndreptată 
spre popularizarea realizărilor ob
ținute de muncitori dinainte de 23 
August. In loc de fotografii ale 
fruntașilor în întrecere sînt afișate 
la panoul de onoare mici bilețele. 
Graficul de producție pe partizi, 
este afișat într-un panou cu gea
mul spart și stropit cu var, care dă 
un aspect urît. Panoul postului 
U.T.M. de control nu a mai vorbit 
nimic din ziua de 20 august, cînd 
a arătat mai mult formal pe ute- 
miștii care și-au îndeplinit anga
jamentele î!n cinstea zilei de 23 
August.

Organizația de bază (secretar 
tov. Doia Dumitru) are datoria să 
controleze și să îndrume comitetul 
de întreprindere să-și îmbunătă
țească metodele de muncă în orga
nizarea întrecerii, să-și îndeplinea
scă cu competență sarcina de ur
mărire a întrecerii și să extindă 
pe scară largă metodele îhaintate 
de muncă.

orele de muncă
teresele personale mai presus, a 
lăsat cetățenii pe care i-a convocat 
pentru ora 8 și care au venit de la 
distanță de peste 6 km., cum e to
varășa Perța Maria din satul Cib, 
să-l aștepte.

Comitetul executiv al sfatului 
popular Almașul Mare, în frunte cu 
președintele Hancheș Petre, are 
datoria să tragă la răspundere pe 
astfel de oameni, care nu respectă 
orele de muncă, și care dau do
vadă de nepăsare față de rezolva
rea la timp a cerințelor celor ce 
muncesc.

GHEORGHE DUMITREAN

Ținînd seamă de lipsurile ce s-au 
manifestat anul trecut în desfășu
rarea învățămîntului de partid din 
cadrul întreprinderii I.I.V.P.A., bi
roul organizației de bază a trecut 
din timp la pregătirea temeinică a 
deschiderii noului an școlar. Deo
sebit de însemnat este faptul că a- 
nul acesta organizația de bază a a- 
cordat o mai mare atenție înca
drării membrilor și nemembrilor de 
partid în cercuri și cursuri pe baza 
discuțiilor purtate cu fiecare tova
răș în parte, ținînd seamă de li
berul consimțămînt și de nivelul

Transportul lemnelor de foc — sarcină de seamă
Aprovizionarea de iarnă a oame

nilor muncii cu lemne de foc, con
stituie una din sarcinile principale 
căreia partidul și guvernul îi acor
dă toată atenția cerînd organelor 
care lucrează în această direcție să 
muncească neobosit pentru realiza
rea ei. De îndeplinirea planului la 
transportul lemnelor de foc depin
de în mare măsură însăși buna 
funcționare a întreprinderilor în 
timpul iernii.

In unele comune din raion, care 
au sarcini de transport, această 
problemă a stat în centrul atenției, 
dobîndindu-se rezultate frumoase. 
Așa de pildă în comuna Ighiu pla
nul la transportul lemnelor, pe 
luna August a fost îndeplinit și 
depășit cu 15%.

Aprovizionarea oamenilor muncii 
din raion cu lemne de foc este 
însă mult rămasă în urmă. Pînă 
în prezent,' deși sîntem la sfîrșitul 
termenului pentru eliberarea tran
șei a Ii-a, în oraș și raion s-au 
distribuit lemne unui număr foarte 
mic de cetățeni.

Dacă comuna Zlatna și-a înde
plinit în proporție de 100% planul 
la transport pe trimestrele I și II, 
apoi pînă în prezent planul pe tri
mestrul III abia a fost realizat în 
proporție de 8%. Această serioasă 
rămînere în urmă se datorește în 
primul rînd faptului că țăranii 
muncitori n-au fost în suficientă 
măsură mobilizați să-și îndeplinea

de pregătire politico-ideologică al 
fiecăruia.

O bună parte din tovarășii care 
anul trecut au urmat cursul seral 
au cerut să fie înscriși la cercul 
de studiere a Istoriei P.C.U.S. a- 
nul I, iar cei care au frecventat 
cercul de studiere a Istoriei PCUS 
anul I au cerut înscrierea la cercul 
de studiere a Istoriei P.C.U.S. anul 
II. La cursul de studiere a istoriei 
P.M.R. au fost înscriși 11 tovarăși.

Zilele trecute organizația de ba
ză a organizat o adunare la care 
au fost convocați toți tovarășii ca

scă obligațiile. Organizația de ba
ză din comună (secretar tov. Bora 
Elena) este complect străină de a- 
ceastă problemă. Apoi o lipsă des
tul de gravă este și aceea că sfa
tul popular n-a popularizat avan
tajele ce le au acei ce transportă 
lemne. Deși în comună s-au încheiat 
contracte pentru transport cu 36 
de posesori de atelaje și a dat re
zultate foarte bune, această acțiu
ne n-a fost extinsă.

Situația nu stă cu nimic mai bine 
nici în comuna Feneș. Din planul 
de transport al comunei pe trimes
trul III, pînă în prezent abia au 
fost transportați 233 de metri steri. 
Faptul că de la data de 3 iulie co
mitetul executiv n-a mai analizat 
nici odată această problemă, a 
contribuit în mare măsură Ia 
proasta organizare și repartizare a 
atelajelor pentru transport. Din a- 
ceastă cauză posesorilor de atelaje 
din comuna Feneș-canton și satul 
Presaca nici nu li s-au dat obli
gații pentru transport. Coordonarea 
muncii de transport, urmărirea si
tuației zilnice a acestuia funcțio
nează de asemenea defectuos. Deși 
de o lună înființat, comandamentul 
pentru transportul lemnelor, pînă în 
prezent n-a ținut nici o ședință în 
care să ia măsuri pentru lichida
rea lipsurilor.

De o nepăsare condamnabilă în 
ce privește îndeplinirea planului la 
transportul lemnelor dau dovadă și 

re s-au înscris la învățămîntul de 
partid. Cu acest prilej s-au anali
zat lipsurile ce au existat în anul 
trecut și s-au arătat, totodată, sar
cinile ce le revin cursanților care 
doresc să-și însușească învățătura 
marxist-leninistă. Majoritatea tova
rășilor prezenți la adunare, prin
tre care și candidatul de partid 
David Ludovic, care anul trecut a 
avut cele mai frumoase rezultate 
la învățătură, s-au angajat să nu 
precupețească nici un efort pentru 
a-și ridica nivelul ideologic și po
litic.

comitetele ^executive din comunele 
Bărăbanț, Cricău și orașul Alba-lu
lia, unde pînă în prezent planul 
de transport ă fost realizat într-o 
foarte mică măsură.

O serie de lipsuri serioase, care 
frînează buna desfășurare a trans
porturilor se manifestă și în munca 
Ocolului silvic și a „Combustibilu
lui” Alba. Urmare a muncii biro
cratice și a lipsei de răspundere 
față de îndeplinirea sarcinilor, în 
cursul trimestrului al II-lea Ocolul 
silvic Alba a amînat săptămîni la 
rînd plata transportului de lemne 
și a stimulentelor la unii cărăuși, 
ca Iancău Amos, Cîmpeanu Petru, 
Jorj Aurel și alții. De asemenea, 
conducerea „Combustibilului” Alba 
neglijează în>tr-un mod nepermi3 
problema aprovizionării cărăușilor 
cu fier pentru potcovit, cuie, etc. 
Apoi planificarea birocratică a unor 
comune cu transporturi de către 
secția de Combustibil a sfatului 
popular raional pune greutăți în în
deplinirea sarcinilor de transporturi.

Comitetele executive ale sfaturi
lor populare, organizațiile de.bază 
și celelalte organe de stat care lu
crează în această direcție trebuie 
să ia toate măsurile pentru o mai 
bună aprovizionare cu lemne a oa
menilor muncii, deoarece aceasta 
este o sarcină de mare importanță 
în vederea, îmbunătățirii nivelului 
de viață al celor ce muncesc.

Să pregătim cu răspundere 
campania însămînțărilor de toamnă

Ne mai despart puține aile pînă 
începe una dintre cele mai impor- 
.ante campanii agricole ale anului: 
campania însămînțărilor de toam
nă. De succesul deplin al aces
teia depinde în mare măsură ob
ținerea unei recolte sporite în anul 
viitor.

Experiența fruntașilor recoltelor 
bogate ne-a dovedit și în anul a- 
■cesta, cu toate neajunsurile cau
zate de gerul iernii și apoi de 
timpul neprielnic din primăvară că, 

■dacă se aplică regulile agroteh
nice la lucrarea pămîntului, la în- 
sămînțăn și îngrijirea culturilor, se 
pot obține recolte bogate. Membrii 
gospodăriilor colective din Oiej- 
dea, Teiuș, Țelna și altele, precum 

■și din. numeroase întovărășiri a- 
.giicole din raion, ascultînd sfatu
rile agronomilor, au pregătit bine 
terenul, l-au îngrășat și au însă- 
mînțat la timp sămînță condițio
nată și tratată, astfel că la recol
tare ei au cules cu 3-400 kg. în 
medie la hectar mai mult decît ță
ranii cu gospodării individuale ca
re . n-au aplicat regulile agrotehni
ce. De asemenea, aplicînd agroml- 
rriimul, numeroși țărani muncitori 
au obținut anul acesta fecolte bo

rgate la grîu.
In acest an campania agricolă 

de toamnă se desfășoară în condi
țiile luptei hotărîte a oamenilor 
muncii din agricultură în ved.erea 
sporirii continue a producției de 
cereale la hectar astfel că — așa 
cum prevede proiectul Directivelor 
Congresului al II-lea al Partidului 
cu privire la dezvoltarea agricultu
rii în următorii 2-3 ani —- în anii 
1955-1956 să se obțină la hectar 
1.400 kg. grîu, 1.500 kg. orz de 
toamnă, etc.

Realizarea unor producții spori
te de cereale în anul viitor depinde 
în mare măsură de executarea la 
timp și la un înalt nivel agrotehnic 
a însămînțărilor de toamnă.

In multe comune din raion sfa
turile populare comunale și orga
nizațiile de bază au înțeles acea
stă sarcină, luînd din timp mă
suri concrete în vederea pregătirii 
însămînțărilor. In comuna Galda 
de Jos, de pildă, repararea utila
jului agricol este aproape termina
tă. De asemenea, la sfatul popu
lar a fost organizat un centru de 
germinație în vederea încercării 
puterii de încolțire. Concomitent cu 
lucrările de treieriș, țăranii munci
tori au efectuat arăturile pentru 
însămînțări la o însemnată supra
față de teren. In comuna Teiuș 
funcționează 7 ateliere de repara

ții, din care 4 de fierărie, și 3 de 
rotărie. Zilele acestea, mobilizați 
de sfatul popular, țăranii muncitori 
de aici au început condiționarea 
semințelor. Rezultate frumoase sînt 
și în comuna Stremț.

Trebuie spus însă, că în unele 
comune din raion, pregătirile pen
tru însămînțări se desfășoară ne
satisfăcător . Comitetele executive 
ale sfaturilor populare din comu
nele Hăpria, Benic, Ighiu și al
tele consideră că „mai este timp” 
pentru pregătiri, din care cauză la
să ca reparațiile și alte lucrări să 
se desfășoare de la „sine". In co
munele Benic și Ighiu, de pildă, 
centrele de tratat și condiționat 
sămînța funcționează doar pe hîr- 
tie.

Comitetele executive ale sfaturi
lor populare, cu ajutorul permanent 
al organizațiilor de bază, au dato
ria să lichideze din rădăcini ase
menea lipsuri. Trebuiesc organiza
te de îndată centrele de condiționat 
și tratat semințe și atelierele de 
reparat unelte, iar țăranii munci
tori să fie mobilizați să pregătea
scă terenul, să-și curețe și să-și 
trateze sămînța. De asemenea, tre
buie acordat tot sprijinul țăranilor 
muncitori spre a-și asigura semințe 
de calitate, fie prin schimb la ba
zele de recepționare, fie între dînșil. 
. In asigurarea succesului însă
mînțărilor de toamnă, cooperative
lor le revine un rol deosebit de im
portant. Conducerile acestora tre
buie să asigure o bună aprovizio

nare a comunelor și satelor cu 
fiare de plug și alt utilaj agricol, 
abavit pentru tratarea grîului, etc. 
De asemenea, în scopul combaterii 
metodelor înapoiate de a însămînța 
cu mîna, conducerile cooperativelor 
au datoria de a revizui și repara 
toate semănătorile de la centrele 
de închiriat, astfel ca acestea să 
poată fi folosite din plin. Trebuie 
lichidată din rădăcini nepăsarea de 
care dau dovadă unii responsabili 
de centre, ca cei din Bucerdea, To- 
toi și alții, care lasă acest utilaj 
prețios să se distrugă.

Sarcina de cinste de a fi e- 
xemplu în pregătirea campaniei și 
executarea lucrărilor de însămîn- 
țări revine sectorului socialist din 
agricultură.

S.M.T.-ul Alba are datoria de 
a-și îmbunătăți serios munca. Tre
buiesc luate toate măsurile pentru 
grăbirea verificării și reparațiilor 
la tractoare și celelalte mașini. La 
tractoarele care încă lucrează la 
treieriș, această lucrare să se exe
cute pe teren. Atenție deosebită 
trebuie dată îmbunătățirii ajutoru
lui agrotehnic din partea S. Al. T. 
Agronomii de la S.M.T. au datoria 
de a fi permanent în mijlocul co
lectiviștilor, a întovărășiților și a 
țăranilor cu gospodării individua
le, îndemnîndu-i să respecte întoc
mai regulile agrotehnice. Cu ajuto
rul organizațiilor de bază, ei tre
buie să Intensifice munca în rîndul 
țăranilor muncitori, lămurindu-i 

spre a se uni mai mulți și a-și lu
cra pămîntul cu mașinile S.M.T.- 
ului.

In lupta pentru o recoltă bogată 
în anul viitor, trebuiesc mobilizate 
toate forțele. Sfaturile populare 
trebuie să organizeze în așa fel 
campania de însămînțări ca aceas
ta să se execute într-un timp 
scurt și în condițiuni optime. In a- 
cest scop trebuie folosit din plin a- 
jutorul deputaților, a delegatelor de 
femei și al tinerilor.

Organizațiilor de bază le revin 
sarcina de a desfășura o largă 
muncă politică, astfel că avînd în 
frunte pe comuniști, țăranii munci
tori să luptei cu toate forțele pentru 
succesul însămînțărilor. Agitatorii 
și activele fără de partid trebuie să 
lămurească temeinic în această peri
oadă țăranii muncitori despre sar
cinile pe care le pune în fața între
gului popor proiectul Directivelor 
Congresului al II-lea al Partidului 
cu privire la dezvoltarea agricul
turii în următorii 2-3 ani, să-i mo
bilizeze la îndeplinirea lor. Trebu
iesc folosite toate formele de agi
tație, ca : gazetele de perete, confe
rințe la căminele culturale, lozin
ci mobilizatoare, panourile de 
onoare, etc.

Oameni ai muncii din agricultu
ră ! Luptați cu toate forțele pentru 
succesul deplin . al însămînțărilor. 
Nu precupețiți nici un efort în lup
ta pentru recolte bogate, pentru 
bunăstarea poporului muncitor 1



A 10-a aniversare a eliberării Bulgariei

Zece ani de viață liberă
La 9 septembrie 1944, poporul 

bulgar, însufle{it de sosirea Arma
tei Sovietice eliberatoare pe terito
riul Bulgariei, a pornit răscoala 
armată pentru a smulge puterea 
din mîinile regimului monarho- 
fascist.

In țară a fost instaurat primul 
guvern popular al Frontului Patri
ei. Bulgaria a pășit pe calea dez
voltării democratice, a înfăptuit re
forma agrară, a naționalizat între
prinderile industriale mari, băncile, 
transportul.

In cei zece ani de viață liberă, 
în Republica Populară Bulgaria au 
avut loc transformări uriașe. Bul
garia monarho-fascistă era una din 
cele mai înapoiate țări din Euro
pa din punct de vedere economic. 
Această țară era lipsită de o indu
strie grea. Pe ogoare predomina 
plugul de lemn, în orașe bîntuia 
șomajul, iar la sate. — sărăcia.

Sprijinindu-se pe ajutorul multi
lateral al Uniunii Sovietice, Bul
garia s-a transformat dintr-o țară 
agrară înapoiată într-o țară indus- 
trial-agrară. Tînăra ei industrie se 
dezvoltă rapid. Ramurile princi
pale ale industriei bulgare sînt 
producția de energie electrică, in
dustria extractivă, construcția de 
mașini și industria chimică. Au 
fost construite sute de întreprin
deri noi. Volumul producției indus
triale a depășit de aproape cinti 
ori nivelul dinainte de război. In 
această țară, care acum zece ani 
importa coase și seceri, în prezent 
se fabrică peste 1.000 de diferite 
tipuri de mașini, strunguri, loco
motive și vagoane, motoare elec
trice și utilaj electric complex, be
toniere, combine și alte mașini a- 
gricole.

Nicăieri în Bulgaria nu este a- 
tît de evidentă diferența între ve
chi și nou ca în tînărul oraș Dimi- 
trovgrad. Acum cîțiva ani aici se 
întindea un loc viran acoperit de 
buruieni și scaieți. In prezent pe co
linele de pe cele două părți ale li
niei de cale ferată se înalță locu
ințe luminoase, au fost construite 
o fabrică de pîine, spitale, creșe, 
școli, biblioteci, trei școli medii 
tehnice, cinci cinematografe. Pe 
marginea străzilor -au fost plantați 
mii de copaci.

Pe teritoriul noului oraș a fost 
construită fabrica „Vuikan" — cea 
mai mare fabrică de ciment din 
Balcani, precum și o centrală ter
moelectrică. In apropiere s-a con
struit așezarea minieră „Tînăra 
gardă". Dincolo de aceasta se află 
minele bazinului carbonifer al Ma- 
riței. In partea de sud a orașului 
se înalță clădirile combinatului 
chimic „Stalin" — una din ceîe 
mai mari întreprinderi din Bulga
ria. Ingrășămintele minerale -fabri
cate de acest combinat sporesc fer
tilitatea ogoarelor Bulgariei. Ele 
sînt, de asemenea, exportate în 
Cehoslovacia, Romînia, Franța, 
Grecia, Finlanda și Olanda.

In anii puterii populare, agri
cultura Bulgariei a realizat succese 
mari. A fost depășit nivelul pro
ducției agricole dinainte jde răz
boi. Anul trecut, recolta de gȚiu 
a depășit cu 32,5% pe cea dinainte 
de război, recolta de 
27,6%, de orz — cu 
ducția de bumbac a 
peste patru ori, cea 
zahăr — aproape de
,— 

secară — cu
37,1%. Pro-
crescut de 

de sfeclă de 
3,5 ori, tutu-
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nul este cultivat pe suprafețe din 
ce în ce mai mari.

Numărul mașinilor care lucrează 
pe cîmpiile Bulgariei crește an de 
an. Cele 149 stațiuni de mașini și 
tractoare dispun de peste 13.000 
tiactoare și de 1.900 combine ce
realiere. S-a făcut un ,pas uriaș 
înainte, pe calea trecerii țăranilor, 
la formele colective de muncă. Pe 
baza liberului consimțămînt, peste 
52% din gospodăriile țărănești s-au 
unit în 2.747 gospodării agricole 
cooperative de muncă, cate dispun 
de 60% din suprafața semănată a 
țării și obțin o recoltă cu 20-30% 
mai mare decît recoltele obținute 
de țăranii cu gospodărie indivi
duală.

Dezvoltarea economiei naționale 
a Bulgariei noi a dus 1-a lărgirea 
legăturilor economice cu alte țări. 
In prezent, pe bază de egalitate în 
drepturi și de avantaj reciproc, 
R. P. Bulgaria face comerț cu pes
te 40 state, între care India, Italia, 
Austria, Finlanda, Grecia.
. Cultura națională a Bulgariei 
este în continuă înflorire. In ceî 
zece ani, în țară s-au construit a- 
proximativ 800 școli noi și s-a des
fășurat pe scară largă construcția 
de teatre, palate ale culturii. Nu
mai în ultimii cinci ani numărul 
teatrelor a crescut cu 50%, iar al 
cinematografelor — de peste două 
ori. Printre marile instituții cultu
rale construite anul trecut se nu
mără Opera de Stat din Plovdiv, 
Palatul de cultură din orașul 
Ruse, noile clădiri ale Universită
ții de Stat din Sofia, Opera de 
Stat din Sofia.

Numărul instituțiilor de învăță- 
mînt superior' din țară a sporit de 
patru ori în comparație cu perioada 
dinainte de război. In aceste insti
tuții primesc o pregătire superioară 
30.000 de tineri și tinere care se 
specializează în 15 ramuri. In țară 
analfabetismul a fost lichidat a- 
proape complet. A fost introdus 
învățămîntul general obligatoriu de 
șapte ani.

Drept indice al creșterii bună
stării maselor este sporirea veni
tului național, care anul trecut a 
depășit aproape de două ori veni
tul național din 1939. In țară șo
majul a fost definitiv lichidat, a 
sporit salariul real, se reduc neîn
cetat prețurile la mărfurile alimen
tare și industriale de larg consu-m. 
In Bulgaria a fost introdusă deser
virea medicală gratuită, a fost 
creat un sistem de asigurare so
cială.
In construirea socialismului, Bul

garia populară se sprijină pe aju
torul multilateral al Uniunii Sovie
tice. Relațiile de -prietenie dintre 
U.R.S.S. și Bulgaria au fost întă
rite prin Tratatul sovieto-bulgar de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală.

Prin politica sa externă, guver
nul bulgar înfăptuiește consecvent 
o politică care duce la asigurarea 
păcii și securității în Europa. în
tregul popor bulgar aprobă această 
politică a guvernului său și spri
jină în unanimitate propunerile U- 
niunii Sovietice cu p-rivire la asi
gurarea securității colective în Eu
ropa.

Poporul bulgar, condus de Parti
dul său Comunist și de Guvernul 
Popular, este plin de hotărîre de 
a realiza noi succese în lupta pen
tru pace și socialism.

Nota guvernului sovietic 
adresată guvernului Statelor Unite
MOSCOVA (Agerpres). — TASS 

transmite :
La 5 septembrie, A. A. Gromîko, 

locțiitor al ministrului Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S., l-a primit pe Ch. 
Bohlen, ambasadorul S. U. A. în 
U.R.S.S., și i-a înm-înat următoa
rea notă :

„Guvernul Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste consideră ne
cesar să declare guvernului State
lor Unite ale Americii următoarele:

Conform unor date precis stabi
lite, la 4 septembrie a.c., ora 19 și 
12' minute, (ora Vladivostokului), 
un avion militar bimotor de tip 
„Neptun", purtînd semnele de re
cunoaștere ale forțelor militare ae
riene ale S.U.A., a violat frontiera 
de stat a U.R.S.S., în regiunea ca
pului Ostrovnoi, la est de portul 
Nahodka.

In momentul în care de avionul 
american, ce violase frontiera de 
stat o U.R.S.S. s-au apropiat două 
avioane de vînătoare sovietice pen
tru a-i atrage atenția că se află în
tre hotarele U.R.S.S. și a-i cere să 
părăsească imediat spațiul aerian

Declarația agenției TASS cu privire 
la comunicatul Ministerului Marinei 

al Marii Britanii
MOSCOVA (Agerpres). *— TASS 
La 25 august a fost dată publicității 

la Londra declarația Ministerului Ma
rinei al Marii Britanii, în care au 
fost citate date cu totul neînteme
iate cu privire la flota maritimă 
militară a Uniunii Sovietice. De
clarați-a a fost plină de născociri 
despre unele planuri de construc
ție ale forțelor maritime militare 
sovietice, efectivul loi și altele a- 
semănătoare.

Declarația departamentului ofi
cial englez a servit ca pretext pen
tru zarva stîrnită în presa engle
ză. Ca la comandă, o serie de ziare 
engleze, „Daily Mail" „Daily Ex
press", „News Chronicle” și altele, 
precum și posturile de radio en
gleze, au desfășurat o campanie în 
jurul acestei declarații, adăugînd 
noi și rroi născociri.

Toate acestea nu lasă nici o în
doială cu privire la faptul că de
clarația Ministerului Marinei al 
Marii Britanii și campania din pre
să care a urmat au fost întreprin- 

• se din- inițiativa cercurilor care ur
măresc să mențină politica „de pe 
poziții de forță” ce s-a discreditat 
și care sînt pentru continuarea 
cursei înarmărilor.

In timp ce Uniunea Sovietică 
face tot posibilul pentru a micșora 
încordarea internațională și pentru 
a contribui la dezvoltarea colabo-

Conferința de la Manilla s-a deschis 
sub semnul puternicelor divergențe între 

participanți
MANILLA (Agerpres). — La 6 

septembrie a început la Manilla 
conferința convocată de S.U.A. în 
vederea semnării pactului agresiv 
al Asiei de sud-est — S.E.A.T.O.

Conferința de la Manilla a înce
put sub semnul puternicelor diver
gențe existente între cele opt 
state participante la aceste discuții. 
/In discursul său, Dulles și-a ex

primat amărăciunea pentru faptul 
că unele țări asiatice din zona 
propusului tratat, și mai ales Lao- 
sul, Cambodgia și Vietnamul Dao- 
daist lipsesc de la conferință.

Intr-adevăr, după cum reiese din 
comunicatul dat publicității după 
prima zi a conferinței, în urma 

al Uniunii Sovietice, avionul ame
rican a deschis focul asupra lor. In 
fața acestei situații, avioanele so
vietice au fost nevoite să deschidă 
și ele focul. In urma acestui fapt, 
avionul american s-a îndepărtat în 
direcția mării.

Guvernul sovietic consideră ne
cesar să atragă atenția guvernului 
S.U.A. că acesta nu este primul 
caz de violare a frontierei de stat 
a U.R.S.S. de către avioane mili
tare americane.

Guvernul sovietic adresează gu
vernului S.U.A. un protest hotărît 
împotriva acestui nou caz de vio
lare flagrantă a frontierei sovie
tice de către un- avion militar ame
rican, insistă ca persoanele vino
vate de acest caz de violare să fie 
trase 1-a răspundere cu severitate 
și așteaptă ca guvernul S.U.A. să 
ia imediat măsuri pentru a împie
dica pe viitor violarea frontierei de 
stat a Uniunii Sovietice de către 
avioanele -americane".

Ambasadorul a declarat că nota 
guvernului sovietic va fi remisă 
guvernului S.U.A.

rării dintre state, adepții politicii 
„de pe poziții de forță” caută, dim
potrivă, să agraveze situația, să 
îngreuneze posibilitatea realizării 
Snej înțelegeri în problemele inter
naționale nerezolvate.

Este caracteristic faptul că cam
pania sus 1 menționată este însoțită 
de Cererea de a se mări alocările 
pentru flota maritimă militară a 
Marii Britanii, iar o serie de ziare 
sperie pe contribuabilii englezi cu 
„pericolul” ce amenință Anglia din 
partea flotei maritime militare a 
U.R.S.S. După cum s-a exprimat 
just un ziar suedez, se pare că de
partamentul maritim englez „are 
nevoie de un vîn-t prielnic” pentru 
propriul său program de construc
ții maritime militare.

De asemenea, nu este greu de 
observat că prin aceasta se încear
că să se abată atenția de la reven
dicările juste și tot mai insistente 
ale popoarelor — de a se interzice 
arma atomică și cu hidrogen, de # 
se reduce înarmările statelor și de 
a se înlătura primejdia unui nou 
război.

Agenția TASS este împuternicită 
să declare că comunicatul Ministe
rului Marinei al Marii Britanii cu 
privire la forțele maritime militare 
ale Uniunii Sovietice și la scopuri
le care le sînt atribuite constituie 
o născocire grosolană.

opoziției celorlalți participanți Ia 
Manilla, s-a hotărît suprimarea ain 
primul paragraf al articolului 4 al 
proiectului tratatului S.E.A.T.O. ori
ce mențiune cu privire la Cambod
gia, Laos și Vietnam. Pe de altă 
parte s-a decis înserarea în pream
bulul pactului a unui paragraf în 
care semnatarii tratatului iau notă 
de acordurile realizate la conferin
ța de la Geneva. Aceasta consti
tuie fără îndoială o în-frîngere a 
punctului de vedere american care 
urmărea ca prin includerea celor 
tiei state indochineze în pactul 
S.E.A.T.O. să zădărnicească acor
durile realizate la conferința de la 
Geneva.

După respingerea de către 
Adunarea Națională fran
ceză a tratatului „comuni
tății defensive europene11
LONDRA (Agerpres). — In ur

ma respingerii de către Franța a- 
tratatului „comunității defensive e- 
uropene", cercurile conducătoare- 
din țările occidentale încearcă să 
realizeze cît mai grabnic reînarma- 
rea Germaniei occidentale. Agenția 
France Presse anunță că guvernul' 
britanic a invitat țările din Europa 
occidentală care urmau să formeze- 
C.D.E. să participe la o conferință 
internațională pentru a examina 
situați-a la care s-a ajuns prin- 
„moartea" proiectului C.D.E. La 
această conferință urmează să ia- 
parte, pe lîngă Franța, Italia, Ger
mani-a occidentală, Belgia,, Luxem
burg și Olanda — și Marea Brita- 
n-ie, Statele Unite și Canada.

In cadrul acestei conferințe, du
pă cum afirmă agenți-a France Pre
sse, care va începe probabil Ta 14- 
septembrie la Londra, se va dis
cuta problema participării Germa
niei occidentale la sistemul militar 
al Europei occidentale — adică 
problema restabilirii „suveranității"' 
Germaniei occidentale și a remi-li- 
tarizării ei.

Modificări în componența 
guvernului francez

PARIS (Agerpres). — TASS
In după amiaza zilei de 3 sep

tembrie a avut loc o ședință a gu
vernului fr-ancez la care s-a hotă
rît remanierea cabinetului de mi
niștri. După cum se știe, în- -ajunul 
conferinței de -la Bruxelles, cei 3. 
miniștri, Koenig, Chaban-Delmas 
și Lemaire, care s-au pronunțat 
împotriva „comunității defensive 
europene”, și-au dat demisia din- 
guvern, deoarece nu erau de acord 
cu „propunerile de compromis” ale 
lui Mendes-France. Posturile pe- 
care -le ocupaseră au rămas va
cante.

După respingerea de către par
lament a tratatului cu privire la» 
„comunitatea defensivă europeană” 
și-au dat demisia din guvern alțî- 
trei miniștri, partizani ai acestei 
„comunități”, și anume Hugues, 
Claudius-Petit și Bourges-Mauno- 
ury.

După ședința din 3 septembrie- 
a consiliului de miniștri, Mendes- 
France a anunțat următoarele mo
dificări în componența guvernului : 
Chaban-Delmas, „social-republican", 
unul din adversarii „armatei euro
pene”, a intrat din nou în guvern, 
ocupînd funcția de ministru al lu-' 
crăiilor publice. De Moustier (unul' 
din adepții de seamă ai așa-numl- 
tei „Europe Unite") a intrat în gu
vern ca subsecretar de stat al afa
cerilor externe. De Moustier este- 
reprezentant al grupării de dreap
ta a „republicanilor independenți". 
Un alt reprezentant al acestei gru
pări, Guerin de Beaumont, care 6- 
cupase funcția de subsecretar de- 
stat al afacerilor externe, a fost 
numit ministru a-1 justiției.

In 'afară de aceasta, -în guvern au- 
intrat: Emmanuel Temple („repu
blican independent") — ministru- 
al apărării naționale; Aujou-lat (in
dependent din partea teritoriilor de 
dincolo de mări) — ministru al 
muncii; Julver (social-republican) 
— ministru al industriei și comer
țului ; Monteil (M.R.P.) — minis
tru al sănătății publice; Masson 
(radical-socialist) — ministru pen
tru problemele foștilor combatan
ți ; Gilbert-Jules (Uniunea repu
blicanilor de stînga) — subsecretar 
de stat pentru problemele financia
re și economice; Caillavet (radi
cal-socialist) subsecretar de stat at 
flotei maritime-militare.


